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“Na vida 
tudo é 
superação, 
se não tem 
isso, não tem 
conquista”, 

montanhista
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Quando se fala em escalar altas montanhas, a 
reação é a de espanto pelo desafio em superar os 
limites e, principalmente, é preciso coragem para 
concluir a ação. O toledano Hélio Fenrich, radicado 
em Jaraguá do Sul (SC), dedica-se há nove anos 
ao montanhismo. Ele considera o esporte uma das 
grandes paixões mundiais, em constante ascensão 
e despertando interesse em todos os segmentos da 
sociedade.
Fenrich conta que atingir o topo das montanhas 

requer determinação que também se reflete em 
seus sonhos e objetivos, sejam eles profissionais 
ou pessoais.  “As sensações de atingir o cume, de 
dever cumprido, de realização são motivadoras para 
a condição da minha jornada”. 
Atualmente, o seu objetivo é alcançar os 7 Cumes 

de cada continente e se tornar o 7º brasileiro 
e o 1º catarinense a concluir o projeto. As 
montanhas mais altas de cada continente e a serem 
alcançadas por Fenrich são: Aconcágua (América 
Sul), Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), McKinley 
(América Norte), Carstensz (Oceania), Vinson 
(Antártica) e Everest (Ásia).
Conforme o montanhista, os desafios serão 

realizados de forma gradativa e com bom 
planejamento, pois além de escalar as montanhas, 
ele pretende divulgar os locais, mostrando a 
cultura dos povos que habitam as diferentes partes 
do planeta. “Também vou divulgar o trabalho 
realizado no projeto, os desafios, o planejamento, a 
determinação e a superação de limites”.
Para o esportista, alpinismo ou montanhismo 

é um hobby. Ele faz por prazer ou por paixão, 
sente-se livre e sem fronteiras. “Acho que o 
maior aprendizado que levo é o planejamento, 
a organização e a superação. Na vida, tudo é 
superação, se não tem isso não tem conquista, o 
valor não é o mesmo”.
O primeiro cume a ser conquistado é o do 

Aconcágua, na América do Sul. O montanhista 
relatou que os equipamentos, a logística e o 
planejamento geral já estão definidos. Agora, é 
somente afinar a preparação física e psicológica. 
“Diariamente, treino e procuro estar sempre 
preparado para todos os desafios, somente um 
cuidado a mais no treinamento de corrida e com 
os joelhos para não ocorrer alguma lesão antes do 
projeto iniciar”. 
No mês de outubro, o último desafio físico antes 

do Aconcágua é a subida e descida do pico Paraná. 
Ele pretende completar a prova em quatro horas e 
meia.

DESAFIO
Para expedição ao Aconcágua, as maiores 

dificuldades serão o frio intenso e os ventos 
da montanha. “Serão 20 dias de expedição 
solitária, o Aconcágua é uma alta montanha 
que não se sobe em alguns dias. Tenho que 
cuidar bastante da aclimatação, hidratação, 
alimentação correta e seguir meu planeja-
mento, torcer para que quando eu estiver nos 
6.000 mil metros tenha um bom tempo para 
finalizar a escalada”.

COMEÇO
Fenrich nasceu no distrito de Concórdia 

do Oeste, interior de Toledo. “Passei a mi-
nha infância neste local, me criei em meio a 
plantações de soja e milho, mas sempre tive 
este espírito de aventureiro. Em 1995, fiquei 
inspirado com a primeira conquista brasilei-

ra do Everest. Depois deste feito comecei a 
ler artigos sobre o alpinismo”.

Ele conta que em meados de 2007 come-
çou a planejar e organizar as próprias expe-
dições em montanhas. “Em 2008, fui a Bolí-
via fazer um curso do alpinismo e escalada 
em gelo. Na mesma viagem, escalei minha 
primeira montanha na cordilheira dos Andes, 
Huayana Potosi, e depois não parei mais”.

EXPERIÊNCIA
Fenrich já praticou escalada por diversos 

Estados do Brasil e se aventurou pelas mon-
tanhas da cordilheira dos Andes em países da 
América Latina: Huayana Potosi 6088m - Bo-
lívia em 2008; Nevado Vallunaraju 5686m - 
Peru em 2012; Aconcágua 6450m – Argentina 
em 2013; Pequeno Alpamayo 5425m – Bolí-
via 2014 e Nevado Pisco 5752m – Peru 2015.

Cronograma
2015 (dezembro) Aconcágua 6.962m América Sul
2016 (junho) Elbrus 5.642m Europa
2016 (junho) Kilimanjaro 5.892m África
2017 (Julho) McKinley 6.149m América Norte
2019 (abril) Everest 8.850m Ásia
2020 (agosto) Carstensz 4.884m Oceania
2020 (dezembro) Vinson 4.892m Antártica

Divulgação
Para a divulgação do projeto 7 Cumes será lan-

çado um blog homônimo atualizado com as fotos e 
diários do projeto para fortalecer o esporte. Além 
desse mecanismo de divulgação, também estão 
previstas palestras em universidades, escolas, em-
presas; criação de um filme ou documentário e ela-
boração do livro 7 Cumes.




